ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΑΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 2166/1993 ΚΑΙ
Κ.Ν. 2190/1920
Οι Ανώνυμες Εταιρείες «ΣΤΑΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
συμφώνησαν την συγχώνευσή τους, με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, σύμφωνα
με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες του από 27.10.2015 Σχεδίου Σύμβασης
Συγχώνευσης, η περίληψη του οποίου έχει ως εξής:
Α. Συγχωνεύονται οι ανώνυμες εταιρείες:
(α) «ΣΤΑΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΤΩΡ ΑΤΕ»,
με έδρα τον Δήμο Δράμας επί της οδού Βεργίνας αριθμός 37, ΑΡ. Μ.Α.Ε.
51311/51/Β/02/03 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 051760119000,
(β) «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα το Δήμο Δράμας επί της οδού Βεργίνας αριθμός 37, ΑΡ.Μ.Α.Ε.
36059/51/Β/96/05 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 051250919000, με απορρόφηση της πρώτης από την
δεύτερη.
Β. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77 του Κ.Ν.
2190/1920 όπως ισχύει και των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993 όπως ισχύει, οι
προϋποθέσεις του οποίου, υπάρχουν και στις δύο εταιρείες, με βάση τον από 31.08.2015
ισολογισμό μετασχηματισμού (συγχώνευσης) της απορροφουμένης Α.Ε.. Η Συγχώνευση
ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της
συγχώνευσης της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, και της έγκρισης των τροποποιήσεων των
άρθρων του καταστατικού της Απορροφούσης Α.Ε., που θα αποφασισθούν από τη Γενική
Συνέλευση, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 72 του Κ.Ν. 2190/1920.
Γ. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται
αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με τον νόμο, σε όλα τα δικαιώματα,
υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η υποκατάσταση αυτή
εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα
συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Η
απορροφούμενη εταιρεία λύνεται χωρίς να είναι απαραίτητη η εκκαθάρισή της.
Δ. Το Μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούσης Α.Ε., που στις 31.08.2015 ανέρχεται σε
2.202.120 ευρώ, διαιρούμενο σε 81.560 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 27,00
ευρώ η κάθε μία, με τη συγχώνευση των δύο Εταιρειών: Θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο
κατά 330.750 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, κατά την
31.08.2015, της Απορροφούμενης Α.Ε.. Έτσι, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το
Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφούσης Α.Ε., θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 2.532.870
ευρώ, διαιρούμενο σε 93.810 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 27 ευρώ της
κάθε μίας μετοχής.
Ε. Οι 93.810 μετοχές που θα διαιρείται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφούσης Α.Ε.,
μετά τη νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης συμφωνείται να κατανεμηθούν στους
μετόχους των δύο συγχωνευομένων Ανωνύμων Εταιρειών, με τις εξής σχέσεις ανταλλαγής:
α) Οι μέτοχοι της Απορροφούμενης Α.Ε., θα δίνουν 5,1429 κατεχόμενες παλαιές μετοχές
αυτής και θα παίρνουν μία (1) νέα μετοχή της Απορροφούσης Α.Ε. Δηλαδή συνολικά θα
πάρουν (12.250 Χ 1) = 12.250 νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφούσης Α.Ε.
β) Οι μέτοχοι της Απορροφούσης Α.Ε., θα δίνουν μία (1) παλαιά κατεχόμενη μετοχή αυτής
και θα παίρνουν μία (1) νέα μετοχή αυτής, Δηλαδή συνολικά θα πάρουν (81.560 Χ 1) =
81.560 νέες ονομαστικές μετοχές αυτής.

ΣΤ. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφούσης Α.Ε., οι παραπάνω νέες μετοχές,
που θα εκδοθούν και θα παραδοθούν στους μετόχους των δύο συγχωνευομένων Α.Ε., θα
έχουν από τη χρήση 1/1-31/12/2015.
Ζ. Από 1 Σεπτεμβρίου 2015 και εφεξής, όλες οι πράξεις της Απορροφούμενης Α.Ε.,
θεωρούνται από λογιστικής άποψης ότι γίνονται για λογαριασμό της Απορροφούσης Α.Ε.
Από την ίδια ημερομηνία θεωρούνται ότι επέρχονται για την Απορροφούσα Α.Ε. και τα
οικονομικά αποτελέσματα της Απορροφούμενης Α.Ε., που θα προκύψουν από την πιο πάνω
ημερομηνία, μέχρι την ημερομηνία της νόμιμης ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 74 και 75 του Κ.Ν. 2190/1920 και στο Νόμο 2166/1993 όπως
ισχύουν.
Η. Δεν υπάρχουν μέτοχοι της Απορροφούμενης Α.Ε., που να έχουν ειδικά δικαιώματα και
κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στα μέλη των Διοικητικών
Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των δύο συγχωνευομένων Ανωνύμων Εταιρειών
δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους, ούτε από αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων
αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια, ως εκ της συγχώνευσης αυτής.
Θ. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των δύο (2) συγχωνευομένων
Ανωνύμων Εταιρειών μαζί με την οριστική Συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης που
προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 74 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 1 του Κ.Ν. 2166/1993,
θα υποβληθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.
Η Απορρορούμενη Α.Ε.
ΣΤΑΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Η Απορροφούσα Α.Ε.
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

